UŽSAKYMO SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
[Nr. CPO______], [data], [miestas]

[Užsakovo pavadinimas],
atstovaujama(s) __________________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė ir pareigos)
(toliau vadinimas – UŽSAKOVU), ir
[TIEKĖJO pavadinimas],
atstovaujama(s) __________________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė ir pareigos)
(toliau vadinamas - TIEKĖJU),
toliau kartu vadinami Šalimis,
vadovaudamiesi [preliminariosios sutarties pasirašymo data] preliminariosios sutarties dėl vaistų tiekimo per centrinę perkančiąją organizaciją (pirkimo
Nr. [CPO pirkimo numeris]) nuostatomis, sudarome šią vaistų tiekimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi):
1.

Sutarties dalykas

1.1.
Šia Sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja visą Sutarties galiojimo terminą pagal UŽSAKOVO teikiamus atskirus Užsakymus tiekti/pristatyti Prekes
Užsakymo sutarties specialiųjų sąlygų Priede Nr.1 nurodytomis sąlygomis, o UŽSAKOVAS įsipareigoja sumokėti už jas nustatytą kainą pagal šioje
Sutartyje nustatytus įkainius ir aptartą tvarką.
2.

Sutarties vykdymą reglamentuojantys dokumentai

2.1.
Šalys susitaria, kad ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Užsakymo sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir individualiai žemiau aptartomis
nuostatomis.
3.

Šalių teisės ir pareigos

3.1.
Atskirame Užsakyme nurodomas Prekių pristatymo terminas negali būti trumpesnis kaip 2 (dvi) darbo dienos nuo atskiro Užsakymo pateikimo
dienos.
3.2.
Prekių pristatymo vieta: [Užsakytų prekių galimi pristatymo vietų adresai].
3.3.
Jei atskiro Užsakymo ir/arba pristatomų prekių vertė mažesnė kaip 300 Lt įskaitant PVM, UŽSAKOVAS privalo apmokėti TIEKĖJO pagrįstas
pristatymo išlaidas, tačiau ne daugiau kaip 30 Lt, jei TIEKĖJAS to reikalauja.
3.4.
Priede Nr.1 nurodytas maksimalus planuojamų nupirkti Prekių kiekis. UŽSAKOVAS įsipareigoja iš TIEKĖJO nupirkti ne mažiau kaip 70%
kiekvienos Prekės vienetų arba neįvykdžius šio įsipareigojimo sumokėti TIEKĖJUI baudą lygią neįvykdytų UŽSAKOVO įsipareigojimų vertei.
4.

Atsiskaitymo sąlygos

4.1.
UŽSAKOVAS įsipareigoja apmokėti TIEKĖJUI už faktiškai pristatytų Prekių kiekį pagal Priede Nr.1 pateiktus įkainius per [apmokėjimo terminas]
kalendorinių dienų nuo atskiro Užsakymo įvykdymo ir sąskaitos-faktūros pateikimo apmokėjimui dienos.
5.

Papildomos Užsakymo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės

[5.1. Papildomos Užsakymo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės netaikomos.
arba
5.1. Papildomam Užsakymo sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti pateikiama banko garantija (originalas) arba draudimo bendrovės laidavimo raštas
(originalas) su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija (sudaryti pagal Užsakymo sutarties Bendrosiose sąlygose pateiktą formą), sumai lygiai 10%
Maksimalios sutarties vertės].
6.

Šalių patvirtinimai ir pareiškimai

6.1.
Šalys pareiškia ir patvirtina, kad yra susipažinę su Užsakymo sutarties Bendrosiomis sąlygomis (Preliminariosios sutarties 2 priedas).
6.2.
Šalys patvirtina, kad šioje Sutartyje nurodyti įsipareigojimai bus vykdomi vadovaujantis tiek šios Sutarties, tiek Užsakymo sutarties Bendrųjų
sąlygų nuostatomis.
6.3.
Šalys pareiškia ir patvirtina, kad savo atskirais susitarimais nepakeis Užsakymo sutarties Bendrųjų sąlygų ir šioje Sutartyje individualiai nurodytų
sąlygų (Specialiųjų sąlygų).
7.

Baigiamosios nuostatos

7.1.
Užsakymo sutarties Bendrosios sąlygos yra laikomos neatskiriama šios Sutarties dalimi.
7.2.
Šioje Sutartyje individualiai neaptartos sąvokos turi Bendrosiose sąlygose nurodytą reikšmę.
7.3.
Šalių santykiams, kurių nereglamentuoja ši Sutartis ir jos sudedamosios dalys, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
7.4.
Ši Sutartis yra elektroniniu būdu suformuota centrinės perkančiosios organizacijos Kataloge CPO.lt™ remiantis standartine Užsakymo sutarties
(Specialiųjų sąlygų) forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo nurodyta UŽSAKOVO pateiktame Užsakyme ir TIEKĖJO pateiktame
pasiūlyme.
7.5.
Ši Sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Kataloge CPO.lt™.
7.6.
Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties šalys ir TIEKĖJAS pateikia 5.1 p. numatytą papildomą Sutarties įvykdymo
užtikrinimą (jei taikoma).
7.7.
Sutartis galioja kol nuperkamas Priede Nr.1 nurodytas Prekių kiekis bet ne ilgiau kaip [terminas nurodytas Užsakyme] mėn.
7.8.
Jei TIEKĖJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo UŽSAKOVO pasirašytos Sutarties gavimo dienos Sutarties nepasirašo ir UŽSAKOVUI negrąžina
vieno egzemplioriaus kartu su 5.1 p. numatytu papildomu Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikoma), UŽSAKOVAS įgyja teisę atsisakyti Užsakymo
sutarties vykdymo, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pateikimo termino pabaigos raštu informavęs apie tai TIEKĖJĄ ir CPO.
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7.9.

Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

UŽSAKOVAS

TIEKĖJAS

[Pavadinimas, adresas,
kodas ir PVM mokėtojo kodas]
[A/S sąskaitos Nr.]
[Banko pavadinimas]
[Tel.]
[Faks.]
[El. paštas]

[Pavadinimas, adresas,
kodas ir PVM mokėtojo kodas]
[A/S sąskaitos Nr.]
[Banko pavadinimas]
[Tel.]
[Faks.]
[El. paštas]

Kontaktinis asmuo:
[vardas, pavardė, pareigos]

Kontaktinis asmuo:
[vardas, pavardė, pareigos]

Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardė:
Pareigos:
Parašas:
Data:

Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardė:
Pareigos:
Parašas:
Data:
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Eil.
Nr.
Suma su
PVM, Lt

Suma be
PVM, Lt

Kiekis

Vnt. kaina
su PVM, Lt

PVM, Lt

Vnt. kaina
be PVM, Lt

Tinkamumo
terminas
pristatymo
dienai, mėn.

Matavimo
vnt.

Forma

Stiprumas

ATC kodas

Bendrinis
pavadinimas

Priedas Nr. 1

1

n

Maksimali sutarties vertė:
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